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Forord
Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres
av, kulturelle aktiviteter. Det attraktive bostedet eller den attraktive regionen oppstår når det svinger i sam-
spillet mellom politikk og aktivitet. Gjennom vår regionalplan kultur 2010 – 2013 har vi en visjon om bidra
til dette.

Den regionale kulturplanen henger sammen med Fylkesplanen Østfold mot 2050. I denne planen er
kulturens mål presentert slik:

Østfold skal være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og engasjerende
opplevelser. Kulturen og kunstens bærekraft skal utvikles ved å legge tilrette gode forhold for de kom-
petente institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mell-
om profesjonelle og amatører, på tvers av genre og kommunegrenser.

Fylkeskommunens kulturengasjement skjer også i sammenheng mellom statens og kommunenes kultur-
politikk. På den ene siden har staten gjennom sitt politiske manifest Kulturløftet tatt initiativ til blant annet
nye tiltaksområder, og åpnet for økonomisk støtte til godt funderte kulturtiltak utviklet og iverksatt av og i
regionene. På den andre siden støtter Østfold fylkeskommune flere initiativ fra kommunene på en slik måte
at tiltakene får en betydning for flere enn innbyggerne i kommunen der tiltaket har sin opprinnelse.   

Norsk Kulturråd har nylig kommet med en rapport fra et forskningsprosjekt, for perioden 2007 – 2009,
kalt «Lokalt kulturliv i endring». Rapporten baserer seg på innsamlet materiale fra kommunene i Norge.
Gjennomgående kulturelle utviklingstrekk som beskrives i denne rapporten knyttes til begrepene mang-
foldig, profesjonelt, nyskapende, kommersielt og flerkulturelt, og det er lagt særlig vekt på de to første be-
grepene. I det første begrepet, mangfoldig, ligger det en forståelse for at det lokale kulturlivet er blitt
mindre smalt, det er rom for flere uttrykk en før. I det andre, profesjonelt, ligger det først og fremst et økt
krav til teknisk utstyr og scene, og til økt samarbeid mellom profesjonelle og lokale aktører. Til sammen før-
er dette til en profesjonalisering av kulturlivet. 

Østfolds regionplan kultur vil være i pakt med disse utviklingstrekkene.

Vi gleder oss til å videreføre samarbeidet med staten, kommuner, kulturinstitusjoner, frivillige organisasjon-
er og det øvrige kompetente kunstmiljøet for å nå målene i denne kulturplanen.

Ole Haabeth
fylkesordfører



4

Kartdata fra Norge Digitalt tillatelsesnr GV-L-01



5

Innholdsfortegnelse
A. Innledning 6
1. Bakgrunn 6
2. Status og kulturpolitiske utfordringer 7
3. Roller innenfor kulturområdet 9

B. Mål 10
1. Visjon og målsettinger 10
2. Delmål på kulturområdet 11

C. Gjennomgående tema 12
1. Et inkluderende samfunn 12
2. Frivillighet 13

D. Strategier og innsatsområder med handlingsdel 14
Strategi 1 Øke den kulturelle kompetansen i befolkningen. 16
Strategi 2 Bygge infrastruktur for utveksling av kultur 18
Strategi 3 Stimulere de kompetente kunst- og kulturmiljøene 20
Strategi 4 Utvikle særlige satsninger 23
Strategi 5 Bygge kulturarenaer 25
Strategi 6 Utvikle opplevelsesnæringer 28
Strategi 7 Regionale strategier 29
Strategi 8 Prioriterte samarbeidsområder med sentrale myndigheter 31



6

A. Innledning
1. Bakgrunn
Østfold er et fylke med mange utfordringer, men også
store muligheter. Fylket har potensial til å bli en ledende
region når det gjelder levekår og livskvalitet. For å opp-
nå dette er vi avhengige av en positiv utvikling av grunn-
leggende faktorer for fellesskapet - det vi med et
samlebegrep kaller regional utvikling. Kultur er en 
viktig faktor i en slik utvikling.

Den forrige regionale planen for kultur ble vedtatt
av fylkestinget 27. oktober 2005. Dette var en stra-
tegisk plan for kulturområdet for perioden 2005-
2008. Planen hadde hovedfokus på samarbeids-
området mellom fylkeskommunen og kommunene.
Den omfattet imidlertid bare deler av det vi vanligvis
omtaler som kulturområdet og det lages egne regio -
nale planer for henholdsvis kulturminner og fysisk
aktivitet (idrett og friluftsliv).

Den nye regionalplan kultur er utarbeidet etter en
prosess i fylket og planen må sees på bakgrunn av
den nye fylkesplanen Østfold mot 2050, som ble
vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009. Selv om
omtalen av kulturområdet er tonet noe ned i forhold
til forrige fylkesplan, gir fylkesplanen en meget 
ambisiøs målsetting for kulturområdet i kommende
periode (jevnfør hovedmål for kultur). Regjeringen
har også lagt fram sine visjoner for et nasjonalt 
kulturløft fram mot 2014. I arbeidet med rulleringen
er det tatt hensyn til innholdet i dette.

Regionalplan kultur 2010-2013, er en rullering av
den forrige planen og viderefører hovedgrepene i
denne. Av disse kan nevnes:

• Planen legger regional utvikling til grunn som
en viktig premiss også for kulturområdet.

• Planen viderefører de regionale betraktningene
og strategiene fra fylkesplanen til kulturområdet,
blant annet med hensyn til utviklingen av Oslo-
regionen og utvikling av sterke regioner i Østfold
med byene som motorer.

• Planen legger opplevelse, identitetsbygging og
kommersialisering til grunn som viktige
målsettinger på kulturområdet.

• Planen prioriterer innsats for å øke den
kulturelle kompetansen i fylket.

• Planen videreutvikler og konkretiserer prinsippet
om kulturelle fyrtårn i fylket. Begrepet er
erstattet med begrepet særlige satsninger for å
vise at det ikke er kun rene kulturinstitusjoner
som er forbeholdt denne type betegnelser.

• Planen bygger på et bredt og forpliktende
partnerskap for utviklingen på kulturområdet.

I forhold til forrige plan er det nå lagt til grunn en
spissing av kompetanse gjennom målsetting om å
være et ledende kulturfylke. Dette er blant annet
synliggjort i forståelsen av de særlige satsningene. 

I den innledende delen av planen settes det fokus
på utfordringer, visjon og målsettinger. Etter pre-
sentasjonen av delmålene følger en beskrivelse av
strategier og innsatsområder. Til hvert innsatsom-
råde er det foreslått en handlingsdel. De konkrete
tiltakene avklares gjennom økonomiplan med hand -
lingsprogram og årsbudsjett.

Kultur er et vidt begrep. Offentlige planer på kultur-
området må naturlig nok være rettet mot de delene
av kulturområdet som påvirkes av det offentlige.
Dette omfatter allmennkultur, kunst, kulturminner,
idrett og friluftsliv. Denne regionale planen for kultur
setter fokus på allmennkultur og kunst, men omfat -
ter ikke kulturminner eller fysisk aktivitet. Det er 
utarbeidet egne regionale planer for henholdsvis
kulturminner og fysisk aktivitet (idrett og friluftsliv).
Det finnes imidlertid viktige gråsoner mellom regio -
nalplan kultur og disse to planene. 

Det er også utarbeidet en strategisk plan for opp-
levelsesnæringer. Hovedmålet i denne er å styrke
verdiskapningen innenfor kulturnæringer og kultur-
baserte næringer i Østfold. Av delmålene følger en
satsing på kulturtilbud og attraksjoner som styrker
Østfold som reiselivsdestinasjon, og et kulturliv med
økt kvalitet og styrket posisjon og betydning for 
Østfolds innbyggere og gjester. Planen ble fremmet
for politisk behandling i fylkesutvalget i juni 2009.

Fylkesdelplan for barn og unge ble vedtatt av
Fylkesutvalget 10. september 2009. Denne har ikke
noen spesifikk oppfølging av kultur. Regionalplan
kultur har tiltak for å følge opp barn og unge.

Regjeringen har tatt initiativ for å styrke scenekunst
i fylkene nær Oslo gjennom Scenekunstmeldingen
som ble lagt fram i 2008 (St.meld. nr 32 (2007-
2008)). Scenekunsttilbudet skal styrkes ved å ta i
bruk egen kompetanse i fylkene blant annet med
utgangspunkt i de eksisterende teatervirksomhet-
ene, andre institusjoner og det frie feltet. 

Dette er fulgt opp gjennom en lokal Scenekunst-
melding for Østfold, som ble behandlet av fylkes-
tinget under samling i juni 2009. Denne viser noe av
den kunstneriske kapasitet og vilje til å skape lokalt
forankret scenekunst i Østfold. Sentralt i denne står
Østfold Teater og Opera Østfold. Andre viktige sam-
arbeidspartnere vil være Høgskolen i Østfold (Aka-
demi for scenekunst), Parkteatret AS i Moss og
Studium Actoris i Fredrikstad.
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2. Status og
kulturpolitiske
utfordringer

Generelt
Regionalplan for kultur skal være en plan for hele
fylket, og må ta inn over seg at innbyggerne i hoved-
sak opplever kultur i sitt nærområde. Det må derfor
også legges til rette for den brede kulturopplevelse
med lokal aktivitet og lokale aktører. Den nye kultur -
loven har også dette som mål.

Kultur er viktig i flere sammenhenger. Kulturen har
en funksjon som forebyggende tiltak blant annet
mot rus og ungdomskriminalitet. Kultur skaper
trivsel og tilflytting og den bygger opp under lokal
identitet. Den markedsfører og tiltrekker turister.
Kulturbasert næring er den hurtigst voksende nær-
ingsvei, og med det skapes også en rekke nye 
arbeidsplasser.

Et av hovedmålene i fylkesplanen Østfold mot 2050
er levekår og folkehelse. Tiltak som kan sikre opp-
nåelse av målsetting om god livskvalitet for alle som
bor i Østfold, vil i stor grad være innen områdene
kultur og miljø. Et rikt og variert kulturliv og en 
befolkning med stort kulturengasjement, bidrar til
gode levekår og vil dermed også være godt folke-
helsearbeide.

Dette ligger til grunn for at kultur er et viktig område
å satse på for fylkeskommunen, og som utviklings-
områder i samarbeid mellom fylket og kommunene.

Det vil også bli lagt vekt på å se sammenhengen
mellom de ulike regionale planene og spesielt på
arealplanleggingen på kommune- og fylkesnivå.
Kulturinstitusjonenes plassering og aktivitetsnivå er
viktige faktorer i utviklingen av by og tettsteder. Lok-
aliseringen har betydning for transportbehov som
igjen påvirker helse og miljø.

Foto: Roderick Ewart/ Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv
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Utviklingen på kulturområdet innebærer nye og vik -
tige utfordringer. Sosiologiske studier tyder på at
det i land som Norge pågår viktige individuali -
seringsprosesser som åpner for et voksende mang-
fold av kulturelle uttrykk. Folk flest, og ikke minst
ungdom, synes i langt større grad enn før å kunne
velge sin individuelle livsstil. Mens identitet tidligere
var noe som særlig hang sammen med plassering i
produksjonssfæren (arbeid, klasse, familie), er den
nå i høyere grad knyttet til ulike former for konsum.
Ikke minst påvirkes dette av en økende interregion-
al og internasjonal kommunikasjon med påfølgende
fellesskapsdannelser. Dette fører igjen til at kultur-
en vies stadig større oppmerksomhet lokalt og
regio nalt. Bruken av kultur blir mer bevisst, både der
den brukes for å markere en stedlig identitet, og der
den benyttes mer som en profil – det vil si med et
næringsskapende og markedsorientert siktemål.

Regionalplan kultur for Østfold legger opp til å
ivareta kulturens behov for støtte til egenutvikling i
vår region. Her er det viktig at kulturen får utvikle
seg på egne premisser i en situasjon hvor forfatter-
en, skuespilleren, musikeren, kunstmaleren, danser-
en og så videre er den som står for nyskapingen og
kvaliteten i formidlingen. Først da blir kulturen en 
inspirerende bidragsyter og arena overfor andre
som vil delta, enten aktivt lyttende, seende og/ eller
som medvirkende aktør. 

På den måten kan kulturen bli en aktiv del i en ut-
vikling og være et virkemiddel for å skape «det gode
bosted» i regionene utenom de største byene. 

Samtidig må kulturen kunne inngå i kompaniskap
med næringslivet for å bidra til utviklingsprosjekter
hvor også kommersielle hensyn forsøkes ivaretatt.

Regionaliseringen
I fylkesplanen heter det at «Østfold er et attraktivt
fylke som er en integrert del av Osloregionen, med
tilhørende vekst og muligheter». Økt mobilitet og
bedre kommunikasjoner medfører at våre faktiske
leveområder (bo, skole, arbeid, fritid) blir større. Øst-
fold blir i stadig sterkere grad påvirket av hoved-
stadsområdet, på godt og vondt. Denne utviklingen
gir muligheter til å delta i et større marked – både
som tilbyder og konsument, men utfordrer samtidig
både vår regionale tilhørighet og konkurransesitua-
sjonen i forhold til omverdenen. 

Det er nødvendig å ta med seg den utvikling som
skjer i Oslo, og se på dette som gode, supplerende
tilbud til de kulturaktiviteter som vi vil bygge opp
selv. Nærheten til Oslo kan sees både som en 
utfordring og en fordel, når vi skal utvikle sterke,
selvstendige regioner i Østfold med en egen identi-
tet og et aktivt kulturliv.

For å møte utfordringene satser vi i Østfold på ut-
vikling av sterke og funksjonelle arbeids-, bolig og
serviceregioner der byene er naturlige sentra og
«motorer» – også på kulturområdet. Det må legges
vekt på å utnytte sterke sider og fortrinn ved den
enkelte by og region for å komplettere og utfylle
hverandre. Regionene må bli gode å bo, leve og 
arbeide i. Kulturen er en helt sentral faktor i opplev-
elser, identitetsbygging og næringsutvikling. Ikke
minst vil et regionalt kulturtilbud være av avgjørende
betydning for ungdommen i fylket. 

Regionalplan kultur for Østfold sikter mot å kunne
gi innbyggerne i regionen kunst- og kulturopplev-
elser av en så høy kvalitet at de skal kunne slippe å
dra til Oslo eller Gøteborg som eneste mulighet for
tilsvarende opplevelser.

Næringsutvikling
Det er viktig å sette fokus på at kulturnæringenes
bidrag til utviklingen i samfunnet er betydelig. 
De kreative yrker er blant de raskest voksende 
næringer i Norge. Verdiskapingen innenfor kultur-
næringene er på landsbasis like stor som verksted-
industriens, over dobbelt så stor som jordbruk og
skogbruk til sammen, og over tre ganger så stor
som fiske, fangst og fiskeoppdrett. Etterspørselen
etter kulturbaserte tjenester og opplevelser er 
stadig økende, og publikum viser stor vilje til å bruke
en betydelig del av sin inntekt til slike formål. Der-
med skapes det også stadig nye arbeidsplasser.
Kulturnæringene har også mange av de egenskap-
ene som næringslivet for øvrig etterstreber.

For næringslivet er det ofte avgjørende at det lokal-
samfunn man skal eksistere i har gode kulturtilbud.
Et kulturelt, sosialt levende og livskraftig lokalsam-
funn vil kunne være attraktivt ved valg av sted for
nyetableringer og for å holde på gamle bedrifter. Et
rikt og mangfoldig kulturliv som virker attraktivt på
arbeidskraften vil også kunne være grunnlag for nye
bedriftsetableringer.

Kultur blir derfor en strategisk og viktig innsats-
faktor i utviklingen av våre regioner og østfold -
samfunnet. En hovedstrategi i denne kulturplanen
er derfor å trekke fram noen regionale satsnings-
områder som kan gjøre Østfold til et attraktivt etabl-
eringsfylke for enkeltindivider, familier og bedrifter.
Det bør derfor skapes og videreutvikles flere gode
samarbeidsformer og arenaer hvor næringsliv og
kulturområdet kan møtes.
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3. Roller innenfor
kulturområdet
Kulturområdet er sentralt i utviklingen av øst-
foldsamfunnet. Østfold fylkeskommune har en 
viktig funksjon gjennom å støtte gode lokale og 
regionale engasjement, samt i å skape gode kultur-
tilbud til befolkningen gjennom drift av egne institu-
sjoner. Gjennom et aktivt engasjement fra fylkes-
kommunen ønskes det å utvikle kompetente kunst
og kultur miljøer, så vel i profesjonelle miljøer som
blant amatører. Det er hensiktsmessig å avklare an-
svar og oppgaver for de ulike aktørene innen kultur-
området. 

Kommunene har hovedansvaret for å legge til rette
for kulturell virksomhet i egen kommune. Dette
gjelder for alle typer organisasjoner, lag og foren-
inger, men like viktig er det å støtte uorganisert 
aktivitet for bestemte aldersgrupper. Kino, bibliotek,
idrettsanlegg, lokale kulturbygg, og andre kultur -
institusjoner bygges og drives av kommunene, 
eventuelt i samarbeid med andre eiere. Kommun-
ene legger også til rette for og støtter opp om de
mer forpliktende og profesjonelle kulturaktivitetene.
Kommunene har imidlertid ulike utfordringer ut fra
sin beliggenhet og funksjon. Det er for eksempel
viktige forskjeller mellom byene og omkringliggende
kommuner, både når det gjelder hvilke tilbud det er
grunnlag for, og hvilket ansvar kommunen bør ta på
kulturområdet. 

Den spissing av kulturtilbudet som det er lagt opp til
i planen vil også påvirke kulturtilbudet i kommun-
ene. Spisskompetanse skal komme øvrig kultur -
tilbud til gode, og hjelpe til å utvikle også det lokale
kulturtilbudet, gjennom formidling, arrangementer,
samt utvikling av de ulike former for kulturuttrykk.

Fylkeskommunen har viktige regionalpolitiske
oppgaver innenfor kulturområdet. Sentralt i dette
står fylkeskommunens rolle som ledende regional
utviklingsaktør – det vil si som pådriver i utviklingen
av fylket i vid forstand. Fylkeskommunen utøver i
dag sine oppgaver på kulturområdet ved å utgjøre
en kompetanseressurs og være pådriver i saker hvor
kommunene mangler egen ekspertise. En annen
viktig oppgave er å være bindeledd mellom sentrale
myndigheter og kommunene. Denne rollen må til-
passes de utfordringene som er nevnt foran.

Kulturinstitusjonene er også viktige kulturaktør-
er i fylket. Vi har en rekke institusjoner i Østfold hvor
kunst og kultur skapes, bevares og gjøres tilgjenge-
lig. Driftsutgiftene til kulturinstitusjonene kommer i
hovedsak fra det offentlige, og de har sine definerte
oppgaver nedfelt i vedtekter. 

De frivillige organisasjonene har tradisjonelt
vært ryggraden i det brede norske kulturlivet. Innen 
organisasjonene kan den enkelte engasjere seg og
bli involvert i fellesskap med andre som har tilsvar-
ende interesser. Spesielt for barn og ungdom repre-
senterer organisasjonene arenaer der de kan få 
utfolde seg både som kulturskapere og kulturbær-
ere. De frivillige organisasjoner har et ansvar for å ta
hensyn til mangfoldet i befolkningen, både i forhold
til alder, religion, etnisk bakgrunn, kjønn og ikke
minst, funksjonsevne.

Samtidig har det vært en trend at deler av de 
frivillige organisasjonenes rolle i kulturlivet, spesielt
innenfor idretten, ser ut til å svekkes. Alternative/
kommersielle tilbud overtar deler av markedet. 
Kulturforvaltningen må forholde seg til et nytt 
organisasjons- og fritidslandskap.

Dagens kulturliv i Østfold karakteriseres av stor akt-
ivitet rundt i hele fylket. Mye av denne aktiviteten er
resultater av et fruktbart samarbeid mellom kultur -
institusjonene, kommunene, frivillige lag/ organisa-
sjoner og private aktører. Tallrike festivalarrange-
menter i alle delene av fylket er eksempler på dette.
Dette er en verdifull og positiv utvikling. I regional-
plan kultur vil imidlertid bare noen av disse kunne
løftes fram som spesielle satsinger av fylkesregio -
nal betydning. 

Staten har prioritert arbeidet med kultur. I 2004 ble
Kulturløftet lansert. Dette gir en målsetting om at 1
prosent av statsbudsjettet skal brukes til kultur, og
det inneholder i alt femten hovedsatsningsområder
fram mot 2014. Dette vil nå bli videreført i et nytt og
oppdatert Kulturløft for perioden 2009-2014, et
Kulturløft 2. Kulturløftet gir en satsing på kunst-
former som teater, opera, dans, film og ulike 
musikksjangere, i tillegg til en fortsatt satsing på
Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaser -
stokken og Kulturkort for ungdom.
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1. Visjon og målsettinger
Visjonen i fylkesplanen er grenseløse Østfold. I dette
ligger det at vi vil legge grunnlag for handling og 
nyskaping ved å bygge ned grensene mellom 
administrative nivåer, kommuner, fylker og nasjoner,
men også mellom by og land, ulike fagområder og
profesjoner. Det ligger også i visjonen at vi vil satse
på deling av kunnskap og erfaringer og bygge 
samarbeidsløsninger og partnerskap. Visjonen vil
ikke minst være viktig for kulturområdet. Her vil
samarbeid mellom aktører fra forskjellige fagfelt og
geografiske områder kunne utløse både nyskaping
og heve kvaliteten på tilbudene. Gode eksempler på
slikt samarbeid over grenser er Fylkesbiblioteket,
Østfold Teater og Opera Østfold.

Fylkesplanen har dette hovedmålet for kultur -
området:

Hovedmål for kultur 
Østfold skal være et ledende kulturfylke som
legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og
engasjerende opplevelser for alle. Kulturen og
kunstens bærekraft skal utvikles gjennom å
legge til rette gode forhold for de kompetente
institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige
organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid
mellom profesjonelle og amatører, på tvers av
genre og kommunegrenser.

B. Mål

Foto: Hans P. Lauritzen/ Østfold fylkes billedarkiv
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På bakgrunn av dette vil de to grunnleggende
utfordringene på kulturområdet være å: 

• Gjennomføre en kulturpolitikk som i størst
mulig grad bidrar til utviklingen av Østfold.

• Legge til rette for utviklingen av et kulturliv
tilpasset et inkluderende samfunn, frivillighet 
og framtidas behov. 

I hovedmålet brukes formuleringen «Østfold skal
være et ledende kulturfylke». Det viser fylkes -
kommunens mål om å sette kultur «på kartet». For å
nå et slikt mål må det fokuseres på enkeltområder
innen kulturen. I denne planen er det forslag til 
satsinger innenfor visse utvalgte områder. Å være et
ledende kulturfylke innebærer at Østfold skal levere
kulturtjenester med god kvalitet. Dette kravet må
ivaretas selv om planen legger opp til kommersiali-
sering og markedstilpasning av kulturtjenester. 

Dette kan ivaretas gjennom en særlig satsing på
enkelte institusjoner. Det peker seg i dag ut to slike
virksomheter som klart har det innhold og omfang
som gjør at de kan defineres som en særlig sats-
ning. Dette er fylkesgalleriet Punkt Ø og Fredrikst-
en Festning. Punkt Ø har en ledende rolle innen
samtidskunst, med høy profil og anerkjennelse.
Fredriksten Festning er en kulturarena som omfat -
ter Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold og
Allsang på grensen. De særlige satsningene har
høyt nasjonalt og regionalt nivå og skaper en mer-
verdi gjennom sine arrangementer.

2. Delmål på
kulturområdet
Fylkesplanen for Østfold har fokus på regional 
utvikling. Med dette mener vi en helhetlig og villet
utvikling av egen region. Hovedmålsettingen på
kulturområdet innebærer at kultur skal være et 
bærende element i denne regionale utviklingen. For
å oppnå dette legger regionalplan kultur til grunn
tre sentrale delmål knyttet til: Opplevelse, identi-
tetsbygging og kommersialisering.

Delmål: Opplevelse
Kulturen i Østfold skal gi gode og utviklende
opplevelser for både publikum og deltakende
utøvere. Det skal stimuleres til høy kvalitet i 
tilbudene som skal rettes mot både et bredt og
et smalt publikum.

Gode opplevelser knyttet til kultur bidrar til økt livs-
kvalitet og økt innsikt og kompetanse for den enk-
elte. Kulturelle opplevelser bør knyttes sammen med
andre opplevelsesformer, for eksempel opplevelser
med utgangspunkt i natur- og reiseliv, matkultur, og
være en grunnleggende faktor i opplevelsespakker
som også kan gi grunnlag for næringsutvikling. 

Delmål: Identitetsbygging
Kulturen i Østfold skal bidra til bygging av en
positiv identitet, for enkeltmennesket, lokalsam-
funnene og fylket som helhet.

Kulturtilbudet er et viktig element både i det bildet vi
har av vår egen region, og det bildet regionen viser
utad. Et godt kulturtilbud, både på det lokale og det
regionale/ nasjonale plan er derfor viktige bygge-
steiner i vår regionale og lokale identitet. For enkelt-
mennesket gir kulturen et fruktbart grunnlag for 
etablering av egen identitet og ståsted – enten man
deltar som publikum eller utøver. I denne sammen-
hengen har også kulturminnene en svært viktig rolle.

Delmål: Kommersialisering
Kulturen i Østfold skal gi grunnlag for nærings-
utvikling gjennom økt kommersialisering av
kulturelle tilbud og kvalitetsheving av produkter
på andre områder. 

Kulturnæringene har stor omsetning og bidrar i 
vesentlig grad til verdiskapingen. Disse næringene
har også, både i kraft av seg selv og som lever-
andører til næringslivet for øvrig, et betydelig vekst-
og utviklingspotensial. 

Aktuelle virkemidler vil være: 

• Stimulering til høy kvalitet på tilbud

• Stimulering av innovasjon og nyskaping 

• Stimulering til nyetableringer

• Kobling av kulturtilbud til reiseliv og turisme



12

To gjennomgående tema skal gjelde for alle deler av
plan kultur:

• Et inkluderende samfunn

• Frivillighet

Disse temaene presenteres samlet i det følgende,
og omtales ikke nærmere under de enkelte
deltemaer og strategier. De to gjennomgående
temaene skal gjelde for planlegging og tilrettelegg-
ing av innsatsområder og tiltak i oppfølgingen av
planen, uten at dette behøver nærmere presisering-
er under den enkelte strategi.

1. Et inkluderende
samfunn
Et inkluderende samfunn handler om et samfunn
som er åpent for alle – uavhengig av fysiske, 
psykiske eller kulturelle forskjeller. Temaet har to
viktige sider:

• Universell utforming av samfunnet

• Et samfunn hvor alle kan delta på like vilkår
uansett hudfarge, religion eller språklig
bakgrunn

Fylkesplanens har disse delmålene for dette tema:

Universell utforming
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og ute-
områder for allmenn bruk skal utformes slik at
de så langt det er mulig kan brukes av alle
mennesker på en likestilt måte, uten spesielle
tilpasninger eller hjelpemidler.

Inkludering og integrering
Østfold utvikles som et flerkulturelt samfunn der
ulike kulturer respekterer hverandre. Inn-
vandrere og deres etterkommere skal sikres
likeverdige levekår og muligheter for å delta i
yrkes- og arbeidslivet.

Det er viktig å tenke gjennom hvordan de ordinære
tilbudene kan bli så inkluderende at det kan unngås
å etablere særtiltak. I noen tilfeller vil det likevel
være nødvendig å legge til rette for ulike særtiltak,

for å sikre at alle brukergrupper kan benytte seg av
de ulike tilbudene.

Universell utforming brukes både som et juridisk
bindende begrep og som en visjon for hvordan 
samfunnet skal utvikle seg. For utforming av bygg,
uteområder og tjenester har dette betydd en 
radikal endring i forutsetningene. Tidligere var 
tilgjengelighet for alle det sentrale begrepet – 
tilgjengelighetskravet ble tilfredsstilt ved at det ble
lagd ramper ved siden av trapper eller at en 
sideinngang var tilgjengelig. For å oppfylle krav om
universell utforming skal hovedløsningen kunne
brukes av alle. Lovverket skal sikre dette for blant
annet nybygg, men ikke i forhold til alle eksister-
ende bygninger. Det er derfor viktig at prinsippene
om universell utforming følges opp når eksisterende
bygninger skal renoveres. Krav om universell ut-
forming gjelder ikke bare selve bygningene, men
også for mulighetene til å komme seg dit.

Et inkluderende samfunn innebærer at vi skal legge
til rette slik at alle har muligheter til å bidra og delta
i samfunnet. Dermed vil vi styrke fellesskapet, øke
deltakelse og demokratisering. Manglende norsk-
kunnskaper og kunnskaper om norsk samfunnsliv
kan være betydelige hindre for å oppnå en god 
integrasjon. Det er nødvendig å holde høyt fokus på
holdningsskapende arbeide for å motvirke dis-
kriminering og rasisme. De fylkeskommunale 
institusjonene skal ivareta dette. 

Bibliotek er viktig møtested, kunnskaps- og kultur-
arena for mange. Det viser seg at flyktninger,
asylsøkere og innvandrere bruker biblioteket oftere
enn resten av befolkningen. Dette gjør at bibliotek
kan være en vel egnet arena for å møte disse grupp-
ene, med målsetting å bedre inkluderingen. Fylkes-
biblioteket kan med sin kompetanse bistå kommun-
ene med dette.

Miljøverndepartementet har utpekt Østfold som ett
av åtte pilotfylker for universell utforming. Pilot -
perioden går over tre år. Fylkeskommunen skal i
denne perioden i samarbeid med fylkesmannen 
forankre kunnskap, øke bevisstheten både internt
og eksternt, og bidra til at tankegangen innarbeides
i kommuneplaner.

C. Gjennomgående tema
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2. Frivillighet
De frivillige organisasjonenes virksomhet er viktige
for tilhørighet, trivsel og aktivitet. De representerer
et mangfold av aktiviteter, gir gode møteplasser og
meningsfull fritid. Organisasjonene er kulturbyggere
ved at de medvirker til å utvikle felles identitet. 
Organisasjonene fungerer som skoler i demokrati,
hvor det gjennom medlemskap og deltakelse øves
innflytelse på politiske prosesser i samfunnet. 
Kulturorganisasjonenes aktiviteter bygger opp
kulturell kompetanse i befolkningen.

De tradisjonene vi har med frivillig arbeid er mang-
foldig og enestående. Frivilligheten har egenverdi
og er et gode i seg selv, samtidig som det gagner
samfunnet. Moderniseringsprosesser og en gen-
erell individualisering i samfunnet har satt det 
frivillige arbeidet under press. For å opprettholde en

omfattende frivillig sektor er det nødvendig med
ulike tiltak for å sikre aktivitet og tillitsvalgte.

Gjennom sentrale, statlige, tiltak styrkes forutset-
ningene for frivillig arbeid. Dette gjelder for 
eksempel gjennom ordningen med momsfritak som
nå er gjort gjeldende. Det er slik at staten forholder
seg til de landsomfattende organisasjonene, og
fylkeskommunen forholder seg til fylkesomfattende
organisasjoner. Det er kommunene som forholder
seg til lokale lag og foreninger. Det praktiske 
arbeidet skjer dermed i kommunene. En stor del av
frivillig arbeid skjer gjennom tiltak utenom de organ-
iserte lag og foreninger. Dette må i større grad 
dekkes gjennom kommunale tiltak. For fylkes -
kommunen vil det da være nødvendig å legge til
rette forhold slik at dette frivillige arbeidet kan skje
på en god måte. 

Innsatsområde Handlingsdel
1. Et inkluderende 1.1 Det utvikles løsninger som sikrer at minoritetsspråkelige i størst mulig
samfunn grad deltar i og bidrar til tiltak under innsatsområdene. 

Økonomi: Innenfor kultursektorens ramme

1.2 Østfold som pilotfylke for universell utforming. Fylkeskommunens
overordnede retningslinjer innarbeides i sektorens daglige virke, eksempelvis
ved fordeling av økonomisk støtte
Tid: 2010
Økonomi: Innenfor kultursektorens ramme 

1.3 Det legges til rette for kompetansehevende tiltak

2. Frivillighet 2.1 Drifts- og utviklingstilskudd til fylkets frivillige medlemsorganisasjoner på
kulturområdet opprettholdes på et forutsigbart nivå.

2.2 Det legges til rette for kompetansehevende tiltak 

2.3 Østfold fylke skal som en del av arbeidet med kulturell kompetanse 
i befolkningen videreutvikle møteplasser mellom profesjonelle og amatører,
og føre en aktiv dialog med de frivillige kulturorganisasjonene i fylket.

I kulturplanen vil innsatsområder som særlig ivaretar et inkluderende samfunn eller frivillighet markere med
henholdsvis blått og rødt.
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Det regionale utviklingsarbeidet i Østfold skal 
baseres på samhandling og likeverdige partnerskap.
Partnerskapstenking må være avgjørende for priori-
teringer i de ulike regionene i fylket så vel for 
anlegg innenfor kultur, som for utvikling av nasjo -
nale fyrtårn på kulturområdet.

Prioriteringene er synliggjort i samarbeidsstrategier
med tilhørende innsatsområder. Disse strategiene,
som videreføres fra forrige plan er:

1. Øke den kulturelle kompetansen 
i befolkningen

2. Bygge infrastruktur for utveksling av kultur

3. Stimulere de kompetente kunst- 
og kulturmiljøene

4. Utvikle særlige satsninger

5. Bygge kulturarenaer

6. Utvikle opplevelsesnæringer

7. Regionale strategier

8. Prioriterte samarbeidsområder med sentrale
myndigheter

Innsatsområdene beskriver områder som har de
beste forutsetningene, gjennom tilgang på ulik kom-
petanse og felles innsatsfaktorer, til å bidra til gode
kulturelle tilbud. Til hvert innsatsområde er det knytt-
et en handlingsdel. Denne sier noe om hvilke tiltak
som er planlagt, der det er mulig med anslag på tids-
punkt for gjennomføring/ oppstart og kostnader. 

Delmålet om opplevelse ivaretas særlig 
under strategi 1, 2, 4 og 5

Delmålet om identitet ivaretas særlig 
under strategi 1, 3, 4 og 5

Delmålet om kommersialisering ivaretas særlig
under strategi 3, 4 og 6

Samarbeidsstrategier
I det følgende er samarbeidsstrategiene med tilhør-
ende innsatsområder og handlingsdel beskrevet.
Disse føringer er lagt til grunn:

Det skal legges vekt på at de ulike aktørene – det
være seg kommuner, frivillige organisasjoner eller

andre - innen kulturfeltet har forutsigbarhet om de
enkelte innsatsområdene i den regionale planen.
Fylkeskommunen vil kunne bidra med kompetanse
og samordning, samt økonomiske bidrag i form av
tilskudd og driftsstøtte, og/eller ansvar for invester-
inger i sin helhet eller som tilskudd. Fylkeskom -
munens innsats og prioriteringer av dette vil følge
av økonomiplan og det enkelte års budsjett. På
denne bakgrunn vil handlingsdelen i regionalplan
kultur være gjenstand for årlig rullering.

Regionalplan kultur omfatter flere ulike strategier
med en rekke innsatsområder. Det må legges til
grunn en stram prioritering av disse. Det satses både
på tiltak som sikrer regionale områder, med høy 
kulturfaglig profil, og utvikling av lokale tiltak som
sikrer bred deltagelse og aktivitet. 

Det vil være særlige satsinger. Disse skal ha en
bærekraft basert på faglig kulturell kompetanse 
innen produksjon og formidling. Disse omtales 
under strategi 4.

Regionale kulturhus skal etableres i hver region i
tett samarbeid med kommunene. Disse samles 
under strategi 5 «Bygge kulturarenaer».

Oppsetninger og festivaler samles under strategi 3
«Stimulere de kompetente kunst- og kulturmiljø-
ene».

Utvikling av lokale kulturarenaer er satsing i sam -
arbeid med vertskommunene. Disse er beskrevet
under strategi 5 «Bygge kulturarenaer»

Bibliotek samles under strategi 2 «Bygge infra-
struktur for utveksling av kultur». Bibliotekene er
kanskje den viktigste kulturarenaen i kommunene.
Derfor må de også sees på som et viktig virkemidd-
el i en ambisiøs kultursatsing gjennom å gjøre disse
til fysiske og sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.
Fylkesbiblioteket skal ha en koordinerende funk-
sjon, og ha ansvar for kompetanseutvikling innenfor
nærmere definerte områder for eksempel innenfor
IKT og distribusjon.

Den kulturelle skolesekken samles under strategi 1
«Øke den kulturelle kompetansen i befolkningen»

D. Strategier og
innsatsområder med
handlingsdel
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Planen inneholder et bredt spekter av strategier
med tilhørende innsatsområder. For flere av disse vil
fylkeskommunens bidrag bestå i hjelp og tilrette-
legging, med bruk av kompetanse og kapasitet fra
egne virksomheter. Noen områder peker seg ut, der
fylkeskommunen anser en realisering som særlig
viktig. Til disse vil også mulig økonomisk bistand i
form av investeringstilskudd og driftsmidler vurder-
es. Av slike nevnes spesielt etablering av Science
Center og/eller fylkesscene. Dette er omtalt under

strategi 4 «Utvikle særlige satsninger. Øvrige viktige
satsinger på kulturområdet er Opera Østfold 
Fredriksten Festning, utvikling av Østfold Teater som
regionteater, og videreutvikling av scenekunsten i
Østfold.

Forutsetning for å lykkes er videreføring av partner-
skap mellom offentlige nivåer – stat/ fylke/ 
kommuner, og i forhold til frivillig arbeid og privat
næringsliv.

Foto: Halden Arbeiderblad
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Strategi 1 Øke den
kulturelle kompetansen 
i befolkningen. 
Den kulturelle interessen og forståelsen hos 
befolkningen, særlig hos barn og unge, må stimu -
leres og utvikles. Som et ledd i dette må flerkulturell
forståelse og deltakelse prioriteres. Den egenaktiv-
itet som utøves innenfor dagens frivillige organisa-
sjonsliv er viktig og må stimuleres. Det er også vik -
tig å videreutvikle kulturrelaterte utdanningstilbud.

Hovedgrepet i dette er å gi et tilbud til alle alders-
grupper, samtidig som det legges vekt på å aktiv-
isere grupper som lett blir stående utenfor. Organi-
sering av slike tilbud bør bidra til utvikling både av
det profesjonelle kulturmiljøet og unge utøvere. I 
tillegg til det profesjonelle kulturmiljøet spiller de 
frivillige organisasjonene som for eksempel kunst-
foreninger en viktig rolle i formidlingen av kunst og
kulturverdier.

Innsatsområder:
1. Den kulturelle skolesekken
Status: Videreføring fra planen 2005-2008. Den
kulturelle skolesekken ble innført i 2002, og videre-
føres med utgangspunkt i nåværende ordning som
en regional satsing i samarbeid med kommunene,
Fylkesmannen og Høgskolen i Østfold. Hensikten
er å gi barn og unge i grunnskolen et kompetent
kunst- og kulturtilbud, som også tilpasses læreplan-
ene. Innføring av kulturell skolesekk i videregående
skole er vedtatt og skal videreutvikles i perioden. 

Det vurderes å utvide ordningen til også å omfatte
barnehagene. Her har Østfold fylkesbibliotek i flere
år hatt mindre prosjekt gående med tema «Litter-
aturprofilerte barnehager» i forskjellige kommuner.
Barnehagene kan fungere som utlånsstasjon av litt-
eratur til barn og foreldre. E-diktet for barn er et
prosjekt som går for andre år, og støttes av Norsk
kulturråd og administreres av Østfold fylkesbiblio-
tek (http://e-dikt.blogspot.com/) Språkutvikling
gjennom lek med språk og litteratur er et satsings-
område som fylkesbiblioteket ønsker å stimulere til.

2. Ungdommens kulturmønstring
Status: Videreføring fra planen 2005-2008. 

I partnerskap med kommunene skal det stimuleres
til fortsatt utvikling av Ungdommens Kulturmønstr-
ing (UKM). Herunder bidra til oppfølging av unge
talenter og legge til rette for bred kunstnerisk og 
arrangementsmessig deltakelse både på lokalt og
regionalt nivå. UKM bør kobles til Den kulturelle
skolesekken for å utvikle synergipotensialet. Øst-
fold kulturproduksjon har en sentral rolle i arrange-
mentet.

3. Kulturkort Kode
Status: Nytt innsatsområde

Kulturkort Kode er et samarbeid mellom Kultur- og
kirkedepartementet og Østfold fylkeskommune
som et spleiselag. Kortet er rettet til aldersgruppen
13 til 25 år, og er ment som et tiltak for å gi økt til-
gang og bruk av utvalgte kulturtilbud i Østfold til en
rabattert pris. Elever i videregående skole har fra
skoleåret 08/09 Kodekortet integrert i skolekortet.

4. Videregående opplæring 
Status: Videreføring fra planen 2005-2008. Det er
tatt initiativ til et samarbeid ved Halden videregå-
ende skole innen arrangement. 

Det legges til rette for at unge i Østfold gis et godt
tilbud i videregående opplæring innenfor kultur-
relaterte linjer. Det bør vurderes å opprette et 
utdanningstilbud innenfor produksjon. Dette bør
knyttes opp mot arbeidet med UKM. 

2010 er et nasjonalt leseår (konferer bibliotek -
meldingen). Det er etablert kontakt mellom biblio-
tektjenestene ved de videregående skolene, Opp-
læringsavdelingen og Østfold fylkesbibliotek om et
lesestimuleringsopplegg for skoleåret 2009/2010.
Arbeidstittel: Ungdommens kritikerpris. 

5. Høgskolen
Status: Etablert studietilbud i formidling av sam-
tidskunst i samarbeid med Punkt Ø.

Høgskolen i Østfold (HiØ) bør vurdere å åpne nye
studietilbud innen kulturområdet for å bidra til kom-
petanseheving f. eks for lærere knyttet til deres ar-
beid med Den kulturelle skolesekken. HiØ, avdeling
Akademiet for scenekunst, vil styrke utdanningstil-
budet til å omfatte masternivå.

6. Frivillige organisasjoner
De frivillige organisasjonenes kurstilbud er i dag til
stor del kulturrelaterte. Aktive deltakere i kor, korps,
orkestre, teatergrupper, dansegrupper og andre
kulturrelaterte lag og foreninger står for en del av
kulturell kompetansebygging i samfunnet. Gjennom
sine samarbeidsavtaler med de frivillige paraplyor-
ganisasjonene støtter Østfold fylkeskommune kom-
petansebygging på regionalt nivå innenfor det fri-
villige kulturliv.
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Innsatsområde Handlingsdel
1. Den kulturelle 1.1 Videreutvikle dagens tilbud for grunnskole og videregående skole
skolesekken Økonomi: Innen ramme 2009

1.2 Vurdere Den kulturelle skolesekken i barnehage
Tidspunkt: Vurderes 2011
Økonomi: Betinger økt driftsramme 

2. Ungdommens Videreutvikle fylkesmønstringen i nært samarbeid med kommunene og
kulturmønstring videregående skole

Økonomi: Innen kultursektorens ramme 

3. Kulturkortet Kode Øke antall samarbeidende arrangører, for et bredere tilbud
Økonomi: Innen kultursektorens ramme 

4. Videregående Fylkeskommunens ytre virksomheter legger bedre tilrette for mer samarbeid 
opplæring med videregående skole

Økonomi: Innen kultursektorens ramme 

5. Høgskolen Østfold fylkeskommune tar initiativ overfor HiØ for å drøfte
samarbeidsformer og evt nye studietilbud
Tidspunkt: 2010
Økonomi: Innen kultursektorens ramme 

6. Frivillige Videreføre støtten til de frivillige paraplyorganisasjonene. Eventuelle endringer 
organisasjoner vurderes i de enkelte årsbudsjett.
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Strategi 2 
Bygge infrastruktur for
utveksling av kultur
Tilgjengeligheten til fylkets kulturtilbud er avhengig
av den infrastrukturen som knytter kontakten blant
annet mellom utøvere og konsumenter av kultur.
Det foregår også mange viktige kulturaktiviteter i
fylkets regioner som i liten grad benyttes av befolk-
ningen i andre deler av fylket. System for informa-
sjon, markedsføring og kollektivtransport må videre-
utvikles med sikte på å åpne for felles bruk av til-
budene.

Bibliotekene har en viktig rolle som formidlere av
kultur og annen informasjon. Regjeringa har pekt på
bibliotekenes sentrale rolle for å nå målsettingene i
Kulturløftet (St.meld. nr. 23 (2008-2009)). Biblio-
tekene styrker demokrati og ytringsfrihet, og skal
fremmes som møtesteder og arenaer for kultur, les-
ing og læring. Samarbeid og samspill mellom de
mindre bibliotekene skal styrkes. I denne sammen-
heng har fylkesbiblioteket en nøkkelrolle gjennom
sin kompetanse og mulighet for koordinering, og
dermed utvikle fylkeskommunens innsats som regi-
onal utviklingsaktør. 

Det er to gjennomgående tema som skal gjelde alle
deler av planen, jevnfør planens kapittel D. Dette er
«Et inkluderende samfunn» og «Frivillighet». Under
strategi 2 skal dette ivaretas ved at formidling og in-
formasjon skal tydeliggjøres. 

Innsatsområder:
1. Fylkesbiblioteket
Østfold fylkesbibliotek må fortsette å utvikle frem-
tidsrettede løsninger for de offentlige bibliotekene i
fylket hvor innbyggernes behov er retningsgivende.
Det må stimuleres til videre utvikling av Det grense-
løse biblioteket i Østfold. Digitalt ABM i Østfold ut-
vikles. Bibliotekene har en sentral rolle i utviklingen
av kulturlivet i de enkelte kommunene. Fylkesbiblio-
teket benytter sin kompetanse og rolle som utvikl-
ingsaktør for å styrke samspill og samarbeid, og for
å fremme bibliotekene som møtesteder og arenaer
for kultur, lesing og læring. Samlokalisering av bibli-
otek og kulturhus vil ha positive effekter, ved etabl-
ering av gode møteplasser og arenaer for læring.
Fylkesbiblioteket har fått godkjent – fra ABM-ut-
vikling - et prosjekt med 10 samarbeidende kom-
muner i Indre Østfold, kalt «Bibliotek som merke-
vare – er det mulig?»

Fra 1. juli 2009 drifter fylkesbiblioteket også to nett-
steder:

• visitoslofjord.no er reiselivsportalen for Østfold.
Nyheter legges ut av destinasjonsselskapene.
Redaktøransvaret ligger til fylkesbiblioteket.

• derdskjer.no er kulturkalenderen for Østfold.
Alle arrangementer innen kulturnæringssektoren
skal synliggjøres her. Innspill fra aktuelle
aktører. Redaktøransvaret ligger til
fylkesbiblioteket.

2. Kulturhusnettverk
Utvikles i nært samarbeid med eksisterende fylkes-
kommunale institusjoner og andre kulturarrangører.
Ordningen gir økonomisk støtte til samordning og
videreutvikling av tilbud og produksjoner som kult-
urhusene i Østfold tilbyr. Bakgrunnen var at unge
kunstnere som allerede er på turne i regi av Den
kulturelle skolesekken også skal kunne gjennom-
føre forestillinger i kulturhusene. Dette innebærer
utvikling av kommunikasjonsstrategier og – verktøy,
kompetanseheving, årlige nettverksmøter med mer.

Det er en målsetting å få til ett tettere samarbeid
mellom kulturhusene og folkebibliotekene, jevnfør
innsatsområde 1 «Regionale kulturhus», under stra-
tegi 5 «Bygge kulturarenaer»

3. Kulturnett Østfold – med kobling
kultur/ reiseliv
Kulturnett Østfold er et nettsted som i dag admin-
istreres av Fylkesbiblioteket, må videreutvikles i
samarbeid med alle regionene i fylket. 

4. Utvikle gode nettsider
Videreutvikle og samle eksisterende nettsider som
fungerer som formidler av kulturrelatert informa-
sjon. 

Kulturell aktivitet/tilbud rettet mot ungdom (alders-
gruppen 13-25) samles på Unginfo Østfold (ungin-
fo-ostfold.no). Øvrig kulturrelatert informasjon saml-
es på DerDskjer, Kulturnett Østfold (derdskjer.no).
Det er viktig å skape interaktivitet med brukerne via
sosiale nettsteder som for eksempel Facebook.
Disse forandres hele tiden. For å få til en slik løsning
kreves hyppige oppdateringer og konstant videreut-
vikling for å fremstå som attraktive for brukerne. Det
er viktig at et slikt arbeid skjer i tett samarbeid mell-
om fylkeskommunens kultur- og informasjonssek-
sjoner.



19

Innsatsområde Handlingsdel
1. Fylkesbiblioteket 1.1 Pådriver og kompetanseressurs for å videreutvikle bibliotek

som kulturarena
Økonomi: Innenfor kultursektorens ramme 

1.2 Prosjekt «Bibliotek som merkevare – er det mulig»
Tid: Oppstart 2009, avslutning 2010
Økonomi: kroner 1,5 millioner (ferdigfinansiert). Beløpet dekkes
av tilskudd fra ABM-utvikling, egeninnsats og tilskudd fra
samarbeidskommunene.

1.3 Prosjekt «Østfold kulturhistorie digitalt formidlet» – et ABM-
samarbeid. Prosjekteier er fylkesbiblioteket.
Tid: Oppstart 2009, avslutning 2010
Økonomi: Tilksudd fra ABM-utvikling (2009 bevilget kroner
40.000, 2010 ny søknad)

2. Kulturhusnettverk 2.1 Etablering og drift av kulturhusnettverket
Tid: 2010
Økonomi: Innenfor kultursektorens årlige ramme 

2.2 Utvikle samarbeidsformer mellom kulturhusene og
folkebibliotekene
Tid: 2010
Økonomi: Innen kultursektorens ramme

3. Kulturnett Østfold Følger opp brukeradferd på nett, og tar initiativ til relevante tiltak 
– med kobling kultur/ reiseliv Økonomi: Innen kultursektorens årlige ramme

4. Utvikle gode nettsider Utvikle nettbasert kommunikasjon for barn- og unge
(ung.ostfoldfk.no). 
Tid: Utredes 2010, beslutning 2011

Foto: Fredrikstad Blad
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Strategi 3 
Stimulere de kompetente
kunst- og kulturmiljøene
Strategien gjelder både offentlig finansierte og 
privatfinansierte miljøer. Offentlige ressurser må
målrettes for å legge til rette for nyskaping og kvali-
tetsutvikling, og samles og prioriteres der det ligger
til rette for det. 

Innsatsområder:
1. Faste kulturinstitusjoner
Det opprettholdes forutsigbart nivå på tilskudds-
ordninger til fylkets faste kulturinstitusjoner samtid-
ig som utviklingsmidlene målrettes etter nærmere
regionalpolitisk prioritering. Særlig må institusjon-
ene gis mulighet til å prioritere rollen som utvikl-
ings- og kompetansesentra for relevante samar-
beidspartnere i Østfold. 

I dag mottar følgende fylkeskommunale virksom-
heter årlige driftstilskudd: Østfold Teater, Østfold
fylkesbibliotek, Østfold Kulturproduksjon. Videre gir

fylkeskommunen fast driftstilskudd til følgende
kulturinstitusjoner: Stiftelsen Det Norske Blåse -
ensemblet (eiere Halden kommune og Østfold
fylkeskommune), aksjeselskap fylkesgalleriet Punkt
Ø (eiere er Moss kommune, Østfold fylkeskommune
og Galleri F15 venner), Østfold Kunstnersenter
(medlemsorganisasjon), E6 Østfold medieverksted
(eier Fredrikstad kommune), friteateret Studium
Actoris og Østfold Symfoniorkester.

Østfold Teater er en sentral institusjon blant annet
for utvikling av fylkesscene. Teateret er en fylkes-
kommunal virksomhet med støtte fra stat og 15
kommuner i Østfold og yter tjenester til teater -
aktører i fylket. Retter seg i dag spesielt mot barn
og unge. Ønskelig å nå større grupper av befolk-
ningen. Målsetting er å få landsdelsstatus i henhold
til Kulturdepartementets funksjonsdelingsprogram.
Staten vil da øke dekningen av driftsutgiftene fra
dagens 50 % til 70 %.

Østfold Teater ønsker å gå inn i flere samarbeids-
prosjekter i forhold til Den kulturelle skolesekken
og produksjoner til kulturhusnettverket. Det er en

Foto: Jan Erik Skau/ Fredrikstad Blad
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målsetting å videreutvikle Østfold Teater til region-
teater med landsdelsstatus.

Østfold Teater kan være sentrum for den utvikling
som er vist i scenekunstutredningen. Etablering av
fylkesscene vil styrke det kunstneriske fagmiljø,
hvor minst en årlig produksjon tilpasses fylkes -
scenens store format. Dette vil tilsvarende kreve
økte midler til produksjon. Utvikling av Østfold 
Teater til regionteater er ikke avhengig av etablering
av fylkesscenen, men en fylkesscene vil bety økte
muligheter til å lage framføringer i større format enn
det har i dag – jevnfør strategi 4 «Utvikle særlige
satsninger. Østfold Teater har laget handlingsplan
for å fylle rollen som regionteater.

2. Prosjektstøtte kunstfag
Ordningen med Prosjektstøtte kunstfag er rettet
mot det kompetente kunstmiljøet og prosesser der
det kompetente kunstmiljø utgjør en viktig del.
Denne ordningen videreføres. Søknadsmengden
overstiger langt de midler som ligger i ordningen, og
det bør i planperioden gjøres en styrking. Fylkes-
kommunalt støttede institusjoner faller normalt 
utenfor denne ordningen. Se også beskrivelse 
under innsatsområde 4, festivalutvikling.

3. Nettverksbygging 
Det legges til rette for nettverksbygging og utveksl-
ing på kulturområdet mellom kunstnere, kultur -
arbeidere og institusjoner i Østfold og andre fylker
og nasjoner. Vurdering av sambruksløsninger og 
erfaringsutveksling inngår, for eksempel ved etabl-
ering av interesseorganisasjoner. 

Østfold Kulturproduksjon har et særskilt ansvar for
å legge til rette for kulturhusnettverket. 

4. Festivalutvikling
Behovet for en støtteordning knyttet til festivaler i
Østfold og utvikling av disse er spilt inn som et øns -
ket tiltak til rulleringen av regionalplan kultur. 
Østfold har i de seneste årene etablert seg som et
vesentlig festivalfylke med flere store festivaler.
Noen av disse har også høstet nasjonal og inter -
nasjonal oppmerksomhet. 

Festivalenes mulighet til å søke om støtte er nå
gjennom Prosjektstøtte kunstfag. Denne ordningen
har imidlertid begrensede midler til disposisjon og
skal dekke hele kunstfagområdet, noe som gjør det
vanskelig å etterkomme behovet fra festivalene.
Festivalene søker også om støttebeløp som langt
overstiger de rammene som dagens ordning gir 
mulighet for å etterkomme. Samtidig ønsker festival-
ene langsiktighet og forutsigbarhet både kunstner-
isk og økonomisk.

Det finnes alternative løsninger for å imøtekomme
ønsket fra festivalene, men den mest nærliggende
er å legge en slik støtteordning inn under ordningen
Prosjektstøtte kunstfag. Da vil man kunne benytte
den fagkompetanse som allerede er etablert ved
denne ordningen, og festivalstøtten vil lettere kunne
vurderes inn som en helhetlig satsing på kultur i
fylket.

I fylket er det festivaler av ulik størrelse, kvalitet og
bredde i kulturelle uttrykk. Støtte til festivaler må ta
utgangspunkt i i hvilken grad de når utover en kom-
munes egne grenser. Eksempler på festivaler som
vil kunne komme under ordningen med festvalstøtte
er Momentum samtidskunstfestival og Non Stop
Festivalen i Moss, Animasjonsfestivalen og Måne-
festivalen i Fredrikstad, Kraftfestivalen i Askim, Mid-
delalderdagene i Eidsberg og Slusefestivalen i Ørje.

5. Filmpolitikk 
Film og mediebransjen er i positiv utvikling i Østfold,
blant annet som følge av etablering av Medieparken
i Fredrikstad. Fylkeskommunen bør avklare videre
satsing på filmbransjen. I denne bør inngå samspill
med andre kunstformer som musikk, dans og drama.
I dette bør også muligheter for å etablere et kom-
petent senter som kan gi utøverne råd og veiledning
inngå. Samarbeid med andre fylker må også avklar-
es. Slike sentra kan gis økonomisk støtte fra statlig
hold. Et slikt senter kan forventes å kreve midler til
investering og årlig tilskudd til drift som andel fra
Østfold fylkeskommune.

Et annet aktuelt tiltak er å opprette filmfond, som
skal kunne gi støtte innen dokumentar-, kort- og
animasjonsfilm. 

6. Kulturpraktikanter (hospitant -
ordning for unge kunstnere)
Det er startet et prosjekt med innføring av en prøve-
ordning der nyutdannede studenter fra Østfold med
minimum tre års utdannelse på høgskolenivå innen
ett av områdene: musikk, teater eller billedkunst, 
tilbys praktikantopphold ved Det Norske Blåse -
ensemble, Østfold Teater eller Punkt Ø.

Fylkestinget vedtok 17. juni 2009 å be Kultur -
departementet om ekstraordinær bevilgning på
kroner 0,5 millioner i en treårsperiode fra 2011, og
da med en tilsvarende bevilgning lokalt/ regionalt.
Fylkeskommunen har ikke mottatt tilsagn om slik
støtte. Dette for å etablere en praktikantordning ved
Østfold Teater for nyutdannede scenekunstnere fra
Akademi for scenekunst og andre sceniske utdan -
ningsinstitusjoner. Ordningen skal evalueres under
treårsperioden med tanke på endring eller fortset -
telse.
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Innsatsområde Handlingsdel
1. Faste kulturinstitusjoner 1.1 Øke driftstilskudd til fylkeskommunale virksomheter.

Etablering av fylkesscene og kulturklynge gir en særlig satsing
på disse virksomhetene.
Tid: 2011
Økonomi, fylkesscene: Behov for midler til økt årlig drift og
produksjon avklares i egen sak til Fylkestinget. 
Økonomi kulturklynge/ samlokalisering: Økte driftsutgifter til
husleie med videre.

1.2 Videreutvikle Opera Østfold
Tid: 2010
Økonomi: Innenfor kultursektorens ramme pluss økte statlige
midler kroner 3 millioner

1.3 Østfold Teater
Østfold Teater som regionteater.
Tid: 2010
Økonomi: Forutsetter økt statsbidrag.
Økte driftsutgifter gjennom husleie og økt produksjon, og som
må dekkes gjennom, økte egeninntekter, statlig bidrag og evt.
økte rammer fra fylkeskommunen

1.4 Østfold kunstnersenter 
Økt driftstilskudd i henhold til økonomiplan 2010-2013

2. Prosjektstøtte kunstfag Øke økonomisk ramme
Tid: 2011-2013
Økonomi: Økt tilskudd, utover kultursektorens ramme vurderes 
i årsbudsjett/ økonomiplan

3. Nettverksbygging 3.1 Videreutvikle kulturhusnettverket, og hvor Østfold
Kulturproduksjon har et særskilt ansvar
Tid: 2010
Økonomi: Innen kultursektorens ramme

3.2 Ta initiativ overfor ulike bransjer for etablering av
interesseorganisasjoner der slike ikke finnes, spesielt innen film. 
Tid: 2010
Økonomi: Innen kultursektorens ramme. 

4. Festivalutvikling Opprette stønadsordning for festivaler over en 3-års periode.
Grunnlag: bidrar til utvikling av lokalt og regionalt kulturliv,
og/eller næringsmessig effekt
Tid: (Gradvis fra) 2010
Økonomi Midler utover dagens ramme vurderes i årsbudsjett/
økonomiplan.

5. Film Utrede et grunnlag for Østfold fylkeskommunes framtidige
filmpolitikk.
Tid: Utredning ferdig 2010
Økonomi: Utredning gjøres innen kultursektorens rammer 

6. Kulturpraktikanter 6.1 Etablere praktikantordning ved Østfold Teater for 
(hospitantordning for nyutdannede scenekunstnere.
unge kunstnere) Tid: 2011, evaluering innen 2013

Økonomi: Tiltaket vurderes i økonomiplanen og/ eller
årsbudsjett og forutsetter statlig støtte.

6.2 Styrket samarbeid med Det Norske Blåseensemble og
Punkt Ø, gjennom en praktikantordning. Ordning for
nyutdannede studenter fra Østfold, innen musikk, teater eller
billedkunst – praktikantopphold
Tid: 2011
Økonomi: Midler utover kultursektorens ramme vurderes 
i årsbudsjett/økonomiplan.
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Strategi 4 
Utvikle særlige
satsninger
I forpliktende partnerskap med de ulike regionene
skal det utvikles særlige satsinger. Det er allerede
etablert en del mulighetsområder for disse satsing-
ene som vil være aktuelle å videreføre. Det er
imidlertid viktig at disse satsingene og prioritering-
ene er forankret i regionene. 

Med en særlig satsning forstår vi en satsing som
retter seg utover lokaliseringssted og region, og
helst også utover fylket. Gjennom slike satsninger
skal vi utvikle gode møtesteder og opplevelsestil-
bud til våre innbyggere, og øke bevisstheten om vår
identitet både som østfolding og i forhold til hjem-
kommune og bosted. De skal ha en attraksjonskraft
basert på kompetanse og kulturfaglig formidlings-
evne. I tillegg skal de også sikre sjangerspredning
så vel som geografisk spredning. I sum skal de sær-
lige satsningene vise Østfold som et fylke med en
bevisst bruk av kultur og historie som grunnlag for
regional utvikling. Dermed vil de også ha attraksjon
for reiselivet.

Særlige satsninger på kulturområdet i Østfold skal:

• Ha høy kompetanse

• Lyse utover egen region/ fylket

• Være etterspurt

• Ha stor formidlingsevne

• Ha regional og kommunal forankring

• Ha krav om universell utforming

De særlige satsningene pekes ut gjennom regional-
plan kultur. Disse skal utvikles i forpliktende partner-
skap med regionene.

I denne planen er kriteriene for særlige satsninger
strammet inn, nettopp for å sikre at disse skal være
spesielle institusjoner. Per dags dato er det to slike
særlige satsninger i fylket: Fredriksten Festning og
Punkt Ø. Disse beskrives under. Det er videre under
utredning ytterligere virksomheter som kan bli gitt
slik status, deriblant Science Center Østfold i Sarps-
borg og fylkesscene/ kulturklynge i Fredrikstad. 

Innsatsområder:
Særlige satsninger på kulturområdet:

1. Fredriksten Festning som regional
og nasjonal kulturarena
Fredriksten Festning ble valgt av fylkestinget som
fylkestusenårsstedet i 1999. Satsingen var et 
samarbeidsprosjekt både i lokal og nasjonal sam -
menheng. Østfold fylkeskommune samarbeidet
med staten ved Nasjonale Festningsverk og Halden

kommune om å utvikle Fredriksten Festning som en
nasjonal kulturarena. Festningen er gitt status som
en særlig satsning i fylket.

Videreutvikling av Fredriksten festning som kultur-
arena skal særskilt skje i forhold til Opera Østfold,
Det Norske Blåseensemble, Østfold Teater, Halden
kommune og Nasjonale Festningsverk. En videre-
føring og utvikling av arrangementet Allsang på
grensen inngår i dette. I planen er det forutsatt økt
statlig tilskudd i 2010 til Opera Østfold. Økningen
fra staten ble i 200 1 million kroner og det søkes
om ytterligere 2 millioner i 2012.

2. Punkt Ø – fylkesgalleri 
Fylkesgalleriet Punkt Ø er den viktigste kunst -
institusjonen innenfor formidling og visning av sam-
tidskunst i fylket. Den skal fremme og formidle
kunnskap og forståelse for norsk og internasjonal
kunst gjennom å arrangere utstillinger, festivaler og
biennaler. Den skal gi barn og voksne mulighet til
kunstnerisk egenaktivitet og forståelse. Galleriet
skal videre oppsøke estetiske kvaliteter som knytter
seg til bestemte steder og omgivelser i Østfold.
Gjennom ordningen med Den kulturelle skolesek -
ken har galleriet fått nye utfordringer og oppgaver
som krever videreutvikling av samarbeidet med
kommunene i fylket, øvrige kulturinstitusjoner og
mot Østfold kulturproduksjon.

Fylkesgalleriet drifter to forskjellige kunstarenaer i
Moss (Galleri F15 og Momentum-kunsthall), skal
være fylkesdekkende samt orientert mot omverden
fra en norsk og nordisk horisont. Fylkesgalleriet skal
stimulere etablerte kunst og kulturmiljøer, bidra til
utvikling av kulturbasert næring, stimulere formid -
ling av kunst i hele fylket og videreutvikle sam-
tidskunstfestivalen Momentum gjennom festivalens
status som en meget viktig visning av skandinavisk
samtidskunst.

Aktuelle nye særlige satsninger

Under forutsetning av nødvendige fylkeskommun-
ale og statlige vedtak arbeides det for å etablere to
kulturinstitusjoner som anses å dekke de kriterier
som er satt for å bli betegnet som en særlig sats-
ning.

3. Fylkesscene og kulturklynge
Etablere fylkesscene med samlokalisering av de
ytre kulturvirksomheter, herunder Østfold Teater,
Østfold fylkesbibliotek og Østfold Kulturproduksjon.
Slik etablering må utredes i samarbeid med Fredrik-
stad kommune, Værste AS og andre. Et eventuelt
fylkeskommunalt tilskudd vurderes på bakgrunn av
denne utredningen. Fylkeskommunen bør ikke inn
på eiersiden i fylkesscenen. Det økonomiske ansvar
for kulturklyngen vil være fylkeskommunalt. Det må
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påregnes økte driftskostnader gjennom husleie,
drift av anlegg samt til økt produksjon. Det er
fremmet egen melding på Scenekunstområdet, som
ble behandlet av fylkesutvalget i juni 2009. På bak-
grunn av meldingen er det sendt søknad til Kultur-
departementet om statlig invistreringsstøtte på 60
millioner kroner. Fylkestinget har vedtatt å øke støt -
ten til Studio Actoris med 100.000 kroner og Non-
stop-festivalen i Moss med 200.000 kroner. Fylkes-
tinget har videre vedtatt sammenslåing av Østfold
kulturproduksjon og Østfold Teater i kulturskole-
bygget vd siden av fylkesscenebygget.

I økonomiplanen for 2010 – 2013 er drift av fylkes-
scenen lagt inn med kroner 1,5 millioner pr år som
fylkeskommunens andel. Videre forutsettes det
driftstilskudd fra Fredrikstad kommune og egne inn-
tekter. Det er forutsatt en samlet investering på
kroner 20 millioner. Dette er fylkeskommunens
samlede andel av investeringene til fylkesscene
som totalt er anslått til kroner 100 millioner. I tillegg
vil fylkeskommunen vurdere å legge inn midler fra
Desentralisert ordning for kulturhus. Det vil også bli
søkt om øvrige statlige tilskudd. Tilskuddsordning-
ene er under omlegging, slik at det er usikkerhet
knyttet til størrelsen av denne.

Verdien av fylkesscene betinger at kulturklyngen
etableres i umiddelbar nærhet. Økning i driftskost-
nader og eventuelle investeringer som følge av dette
er ikke beregnet.

Østfold Teater er en viktig del av denne satsingen.
Østfold Teater er beskrevet nærmere i strategi 3
«Stimulere de kompetente kunst- og kulturmiljø-
ene». Satsingen gis et perspektiv utover 4 år.

4. Science Center Østfold
Prosjektet er omtalt som del av Investeringsplan for
nasjonale kulturbygg i statsbudsjettet 2008-2009.
Det er gitt regional status som vitensenter nummer
åtte i Norge. Senteret skal bidra til å øke kunnskap,
motivere og skape framtidsholdninger hos barn og
unge til viktige samfunnsutfordringer innen energi,
miljø og helse. Det skal være en møteplass for
skoleelever, studenter, alminnelig publikum og nær-
ingslivet. Senteret skal være et utstillingsvindu for
Østfold og et attraktivt opplevelsestilbud for inn-
byggere og turister. For kulturinstitusjonene vil det
være viktig å legge til rette for samarbeid med sen -
teret for utvikling av formidlingsformer, for eksem -
pel for teater, bildende kunstnere og Den kulturelle
skolesekken. 

Innsatsområde Handlingsdel
1. Fredriksten Festning som Støtte nasjonale festningsverk og Halden kommune om 
regional og nasjonal bevaring av Fredriksten festning som kulturminne og 
kulturarena videreutvikle Fredriksten festning som regional og nasjonal

kulturarena, ved blant annet å styrke Opera Østfolds
driftsøkonomi.
Tid: 2010 / 2011
Økonomi: Økt ramme, kroner 3 millioner, i 2010 ved økt statlig
driftstilskudd til Opera Østfold. 

2. Fylkesgalleriet Punkt Ø Styrke formidling av kunst i hele fylket. Bidra til å videreutvikle
samtidskunstfestivalen Momentum.
Tid: 2011
Økonomi: Kroner 0,5 millioner utover kultursektorens ramme, for
å tilfredsstille statlig fordelingsnøkkel vurderes i årsbudsjettet.
Aktuelle nye særlige satsninger 

3. Fylkesscene og kulturklynge 3.1 Fylkesscene: Samarbeid mellom Østfold fylkeskommune,
Fredrikstad kommune og Værste AS. 
Tid: Videre utredning 2009. Beslutning 2010
Økonomi: Utredning innen kultursektorens ramme. Etablering og
drift avklares i utredning og sak til Fylkestinget i løpet av 2009. 

3.2 Kulturklynge: Samlokalisering av virksomheter. Utredes,
avhenger av utredning fylkesscene.
Tid: 2010
Økonomi: Utredning innenfor kultursektorens ramme

4. Science Center Østfold 4.1 Deltakelse i etablering og drift.
Tid: Etablering 2011, drift 2012
Økonomi: Fylkeskommunalt engasjement i investering og drift
avklares endelig i egen sak til Fylkestinget.

4.2 Samarbeid for utvikling av formidlingsformer
Tid: 2011
Økonomi: Avklares i budsjettsammenheng.



25

Strategi 5 
Bygge kulturarenaer
Det er behov for flere arenaer for produksjon og
formidling av kultur i fylket. Stortinget har sluttet
seg til forslaget om en ny, desentralisert ordning for
tilskudd til kulturbygg og en ny ordning for tilskudd
til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for
kultur. Etter denne ordningen fordeler staten 
omtrent 60 % av de spillemidlene som er avsatt til
kulturbygg mens fylkeskommunen fordeler de res -
terende 40 %.

Staten legger videre til grunn at midlene til kultur-
hus skal prioriteres til arenaer for produksjon og
formidling av kultur. 

Østfold fylkeskommune vedtok i 2001 «Plan for
regio nale kulturbygg», og behandlet i desember
2004 sak om «Ny desentralisert tilskuddsordning
for kulturbygg – fylkeskommunale retningslinjer».
Disse vedtakene legges til grunn for arbeidet på
området.

Det legges opp til etablering av ett regionalt kultur-
hus i hver region (to i Nedre Glomma). Dette er i
tråd med kommunenes egne prioriteringer. Sam -
tidig er det lagt opp til å samle de regionale kultur-
husene under en felles strategi.

Innledningsvis er det pekt på behovet for å se plan-
er i sammenheng. Herunder også spesielt på den
betydning lokalisering av kulturinstitusjoner har for
utvikling av by og tettsteder. Dette vil også påvirke
helse og miljø, og de nasjonale mål om bærekraftig
arealutvikling må ivaretas gjennom samordnet 
areal- og transportplanlegging (ATP).

Ett eksempel på hvordan målet om «Et inkluderende
samfunn» kan ivareta i forhold til denne strategien,
er å ha kulturbygg som er tilgjengelige for alle.

Innsatsområder:
1. Regionale kulturhus
De regionale kulturhusene skal være arena både
for profesjonelle og amatører, men driften skal være
profesjonell. Kulturhusene skal være et kompe -
tansesenter for sin region, og nettverket mellom de
regionale kulturhusene utvikles. De skal tydeliggjøre
egen kjernevirksomhet og profil, og må synliggjøre
egen kompetanse. Dette arbeidet må utføres av
hvert enkelt kulturhus, og koordineres av kulturhus-
nettverket (jevnfør strategi 2, innsatsområde 2).
Østfold kulturproduksjon har egen stilling som er 
viet kulturhusnettverket.

I dag finnes det kulturhus i følgende kommuner som
er aktivt med i kulturhusnettverket: Fredrikstad (Blå
Grotte og St. Croix-huset), Moss (Parkteateret),

Askim (Askim kulturhus) og Halden (Brygga kultur-
sal). Halden og Askim er de eneste kommunene
som har fått økonomisk tilskudd fra fylkeskommun-
en etter støtteordningen for regionale kulturhus. 

Høringsinstansene har pekt på behov for regionale
kulturhus i Moss og Sarpsborg. I Sarpsborg er det
under vurdering å lokalisere bibliotek og kulturhus i
felles bygg. Slike samløsninger anbefales, for å ut-
vikle møteplasser og arenaer for læring og opplev-
elser.

Det er vedtatt å etablere fylkesscene i Fredrikstad.
Moss og Sarpsborg kommuner arbeider med planer
for kulturhus som kan kvalifisere til å søke fylkes-
kommunal støtte innenfor ordningen for regionale
kulturhus. 

På grunn av sin særskilte posisjon som regionalt
kulturhus for indrekommunene, er Askim kulturhus i
økonomiplan videreført med en årlig driftsstøtte på
kroner 0,25 millioner. Økningen er ment å styrke
kulturhusets posisjon som en sentral institusjon for
kommunene i regionen. Det er en målsetting å få til
samarbeid mellom de regionale og de lokale kultur-
husene.

Stortingets innstilling (Inst. S. nr. 155 (2003-2004))
på bakgrunn av regjeringens kulturmelding (St.meld.
nr. 48 (2002-2003)) delegerer forvaltningen av
statlige kulturhusmidler til fylkeskommunen. Fylkes-
kommunen er gitt et vidt handlingsrom for dispon-
eringen av midlene til kulturhus.

Staten har gitt grunnleggende føringer for kultur-
husmidlene i forhold til formål, vilkår for tilskudd og
utforming av kulturhus, herunder kvalitetssikring, 
tilgjengelighet for funksjonshemmede, estetisk 
utforming, sikkerhet og tilskuddsatser. For øvrig er
fylkeskommunen fri til å sette sine betingelser.
Fylkeskommunen har fastsatt nærmere vilkår for til-
skudd, herunder vilkår om innsending av opplys-
ninger, og dokumentasjon. Fylkestinget har tatt 
Kulturdepartementets retningslinjer til ny, desen-
tralisert tilskuddsordning til etterretning. Dette inne-
bærer blant annet at regionale kulturhus prioriteres
ved tildeling av midler.

2. Trollulla, Eidsberg
Fylkeskommunen har ervervet industrilokaler i Eids-
berg, kalt Trollulla. Disse skal benyttes til et moderne
magasin for alle museer i fylket. Samlet investeres
det omtrent 50 millioner kroner i anlegget. Dette
innebærer en kvalitetsheving for museene, hvor
museenes samlinger får gode bevaringsforhold og
bedre sikring av kulturarven. Dette tiltaket gir mulig-
heter for å samlokalisere andre kulturvirksomheter
hvor vi kan utnytte fellesløsninger. Dermed kan vi
hente synergieffekter innen bevaring, og styrke våre
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muligheter for formidling. Dette kan gjelde i forhold
til fylkesgalleriet Punkt Ø, og kommunale kunst-
samlinger med videre. Det skal sikres utvidet sam-
arbeid innen formidling med de nærliggende kultur-
virksomheter som Folkenborg museum og Høitorp
fort. I følge fylkeskonservatoren er kapasiteten alle-
rede sprengt i henhold til den oversikten Østfold-
museene har laget over de gjenstandene som skal
flyttes dit. Det vil derfor være behov for et tilbygg til
eksisterende bygningsmasse om Trollulla skal
kunne samlokaliseres med nærliggende funksjoner
(kunstmagasin, formidlingsaktiviteter med mer) og
hente ut de synergieffekter ved ulike former for for-
midling som ligger der i form av ansatte med høy
kompetanse og «talende» materielle og immaterielle
kulturminner.

3. Brottet Amfi, Hvaler
Hvaler kommune har vedtatt reguleringsplan for et
større område beliggende til Skjelsbosundet på
Spjærøy i tilknytning til Kystmuseets øvrige område
på Nordgården. Innenfor det regulerte området lig -
ger Brottet Amfi, en utendørs kulturarena i et tidlig-
ere stenbrudd samt et område definert som 
Museumshavn (Nordgårdsbrygga). Hvaler kom-
mune har inngått en 50 års leieavtale med Hvaler
Kulturvernforening for bruk av området tilknyttet
Østfoldmuseet, avd. Kystmuseet. Kommunen 

ønsker å utvikle Brottet Amfi med tilliggende 
Museumshavn til presentasjon av nær kulturhistorie
og andre kulturarrangement. Østfoldmuseet er en
viktig samarbeidspart i utvikling av den delen av 
området som knytter seg til arbeidet med kystkultur.

4. Bruksområde Ørje sluser 
Utendørs kulturarena med tilknytning til Ørje sluser
og Kanalmuseet på Ørje. Kommunen ønsker å 
utvikle. Bruksområdet Ørje sluser til presentasjon av
nær kulturhistorie og andre kulturarrangementer.
Østfoldmuseet er også en viktig samarbeidspart i å
utvikle temaer knyttet til kanalen og slusene. 

5. Høytorp fort, Mysen
Høytorp fort er et nasjonalt kulturminne, som fest-
ningsverk for tiden etter unionsoppløsningen med
Sverige. Fortet har potensial innen historie, kultur,
næring og rekreasjon. Kommunen ønsker å utvikle
Høytorp fort til presentasjon av nær kulturhistorie
og andre kulturarrangementer. Østfoldmuseet er
også en viktig samarbeidspart i å utvikle temaer
knyttet til fortet. Som oppfølging av fylkesdelplan
kultur 1998-2001 ble det i 2000 utarbeidet en 
utredning om informasjonssenter for historiske 
forsvarsverk og festninger, med lokalisering til
Høytorp fort.
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Innsatsområde Handlingsdel
1. Regionale kulturhus 1.1 Videreføre dagens støtteordninger

Økonomi: Innen kultursektorens ramme 

1.2 Hvert regionale kulturhus utarbeider plan som tydeliggjør
egen kjernevirksomhet og profil samt egen kompetanse.
Samarbeid med folkebibliotekene skal inngå i denne planen.
Åpner for at også lokale kulturhus kan delta. Arbeidet
samordnes i kulturhusnettverket.
Økonomi: Kulturhusene dekker planarbeid innen egne budsjett.
Fylkeskommunens deltakelse dekkes innen kultursektorens
ramme. 

2. Trollulla, Eidsberg Utrede muligheter for samlokalisering av kulturvirksomheter, for
å styrke miljø for bevaring og styrke arbeidet med formidling.
Tid: 2010
Økonomi: Utredning innen kultur- og kulturminnesektorenes
ramme 

3. Brottet Amfi med Utrede muligheter for utvikling av en helhetlig kulturarena med 
Museumshavn, Hvaler vekt på kystkultur i samarbeid med vertskommunen.

Økonomi: Utredning innen kultursektorens ramme

4. Ørje sluser/ kanalmuseum Utrede muligheter for utvikling av kulturarena i samarbeid med
vertskommunen
Tid: 2010
Økonomi: Utredning innen kultursektorens ramme

5. Høytorp fort 5.1 Utrede muligheter for utvikling av kulturarena i samarbeid
med vertskommunen
Tid: 2010
Økonomi: Utredning innen kultursektorens ramme

5.2 Etablere informasjonssenter for historiske forsvarsverk og
festninger. Samarbeid med vertskommunen. Oppdatering av
tidligere utredning. Investerings og driftskostnader må utredes
på nytt.
Tid: 2010
Økonomi: Utredning innenfor kultursektorens ramme 
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Strategi 6 
Utvikle
opplevelsesnæringer
Strategisk plan for opplevelsesnæringer ble 
behandlet av fylkesutvalget i møte 4. juni 2009 og
det er opprettet eget styre for opplevelsesnæringer.
I opplevelsesnæringer inngår reiseliv og kultur-
baserte næringer, det vil si de programsatsinger som
er samordnet fra 1. august 2009. Kultursektoren
rammer vil bli vurdert innenfor de prosjekter som
har høy kunstnerisk kvalitet.

I strategiplanen er det stipulert årlig behov på 7,3
millioner kroner de nærmeste årene, hvorav kroner
1,5 millioner allerede er finansiert for 2010. Av gjen-
stående er det lagt inn i økonomiplanen 5 millioner
kroner på fond. 

Det er behov for å stimulere næringsmessig utnytt-
else av produkter og legge til rette for næringsut-
vikling innen kulturområdet. Dette gjelder både der
kunst/ kultur er selve hovedinnholdet i produktet,
og der kulturelementene inngår i en videre sam -
menheng. Spesielt viktig er kobling mellom reiseliv
og kultur, men også koblinger med andre næringer
som media, underholdning, design og IKT. Innenfor
reiseliv vil det blant annet være viktig å utvikle våre
kultur- og naturressurser, samt bruke vårt historiske
særpreg for å trekke nye reisende til fylket.

Den strategiske planen for opplevelsesnæring
har denne definisjon av opplevelsesnæringer:

• Kulturnæring
Kulturaktiviteter som har inntekt fra publikum,
og som benytter betalt arbeidskraft med videre.
Næringer som fremstiller kommersialiserte
uttrykk som kommuniserer gjennom estetiske
symboler, tegn, bilder, farger, former, lyder og
fortellinger.

• Kulturbasert næring
Bedrifter og aktiviteter som indirekte har
økonomisk gevinst av kulturaktivitet.

• Kreativ næring
Virksomheter som benytter kulturelle uttrykk 
i sine produksjoner.

Ett av delmålene i regionalplan kultur er 
kommersialisering. I nevnte strategiske plan for
opplevelsesnæringer er begrepet kommersiali-
sering beskrevet slik: Begrepet kommersialiser-
ing bør forstås som økt omsetning av produkter
gjennom strategisk markedstilpasning. Således
må produktene, varer og opplevelser, tilpasses
etterspørselen i markedet. Kommersialisering
av kultur- og kulturbaserte produkter kan også
innebære å etablere et nytt marked med ut-
gangspunkt i produktet slik det fremstår som
åndsverk. Dermed vil det være produktet som
genererer etterspørselen.

Innsatsområder:
1. Opplevelsesnæringer

Reiseliv
Reiselivsopplevelsene i Østfold skal gjøres bedre
kjent gjennom styrket fellesmarkedsføring, bedre
informasjon og distribusjon til potensielle gjester.
Fellesmarkedsføringen av Østfold skal bygge på de
tre hovedpilarene Kultur/Kulturarv, Naturbaserte
aktiviteter og Småbyopplevelser.

Kulturbaserte næringer 
Områder som skal ha fokus er kommersialisering,
kompetanseheving, innovasjon og nettverksbygg-
ing. Verdiskapningen skal styrkes, og dermed skape
økonomiske ringvirkninger overfor fylkets øvrige
næringsliv og befolkning. 

Innsatsområde Handlingsdel
1. Reiseliv Oppfølging av strategiplan for opplevelsesnæringer, for de

områder som berøres av kultur

2. Kulturbaserte næringer Oppfølging av strategiplan for opplevelsesnæringer, for de
områder som berøres av kultur
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Strategi 7 
Regionale strategier 
Fylkesplanen Østfold mot 2050 er et strategisk
dokument, med målsettinger som avspeiler det
langsiktige perspektivet. Strategiene viser hvordan
vi ønsker å arbeide de kommende fire årene for å
nærme oss målet. De regionale strategier er en
sentral del av fylkesplanen. Sammen med fylkes-
planens arealstrategi erstatter disse gjeldende are-
al og transportplaner. Arealstrategien bygger på
prinsippet om transporteffektivitet. 

Hensikten med regionale strategier er å bryte
fylkesplanens mål og strategier ned til hensikts-
messige strategier for de ulike regionene. Kultur er
en strategisk og viktig innsatsfaktor i utviklingen av
våre regioner. Kultur skaper trivsel og tilflytting, og
den bygger opp under lokal identitet. Lokalisering
av kulturinstitusjoner og virksomheter har betydning
for by og tettstedsutvikling. Dette genererer en be-
tydelig aktivitet, og påvirker næringsliv og bosetting.
Dette gir også mer uheldige bidrag i form av miljø -
belastninger fra trafikk, forurensing og støy. I en 
helhetlig planlegging må alle slike konsekvenser av
lokaliseringer vurderes.

I Østlandssamarbeidets strategier inngår en balan -
sert regional utvikling av landsdelen. Oslo er det 
naturlige hovedsenter. Dette innebærer at de største
nasjonale og landsdekkende tilbudene skal legges
dit. I Østfold skal det være gode regionale tilbud. En
klar strategi på og en særlig satsing rundt utvalgte
institusjoner, er viktige elementer for dette.

I tråd med denne tenkningen skal det legges vekt
på å utnytte sterke sider og fortrinn ved den enkelte

by og region slik at de kan komplettere og utfylle
hverandre. Her vil kunst og kultur være viktige og
sentrale utviklingsområder. I tråd med tankegangen
rundt de særlige satsningene bør regionene og 
byene utvikle ulike og kompletterende tilbud med
utgangspunkt i sine sterke sider og slik utfylle hver-
andre i det kulturelle bildet. Samtidig vil en del 
initiativ og tilbud høre hjemme utenfor byene, blant
annet de mange aktiviteter og tilbud som har en
geografisk tilknytning til andre deler av fylket.

Østfolds interesser skal ivaretas og utnyttes gjen -
nom aktiv deltakelse og samarbeid i Osloregionen
og Østlandssamarbeidet. Kultur er i denne sam -
menheng et vesentlig element. GO-samarbeidet
(Gøteborg-Oslo) på kulturområdet blir viktig i årene
framover.

Nasjonale Festningsverk vil gjennom sin satsing på
Fredriksten festning i Halden være en viktig samar-
beidspart i arbeidet på kulturelle utviklingsarenaer.
Som fylkets tusenårssted og som fylkets særlige
satsning, er det lagt vekt på å løfte fram Fredriksten
Festning som regional og nasjonal kulturarena.

Østfolds interesser skal ivaretas og utnyttes gjen -
nom aktiv deltakelse i internasjonale samarbeids -
organer. I tillegg til dette «internasjonale» aspektet
er det «grenseregionale» samarbeidet viktig. Det bør
her utvikles både tilbud og kompetanse på tvers av
grensene mellom kommuner og fylke/ län. Opera
Østfolds oppsetninger er et eksempel som favner
både det grenseregionale og det internasjonale
aspektet. Interreg-programmene er også svært nyt -
tige verktøy i det internasjonale og grenseregionale
arbeidet.
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Innsatsområde Handlingsdel
1. Samarbeid om kulturrelaterte satsinger Følge opp satsingene, spesielt fra Osloregionen
gjennom samarbeidsalliansen i Oslo-regionen Økonomi: Med midler fylkeskommunen til enhver
og andre aktuelle samarbeidsarenaer i Norge. legger inn i samarbeidet

2. Østlandssamarbeidet og Schlesvig-Holstein Støtte opp under Østlandssamarbeidets satsinger
innenfor kunstformidling innen kultur

Økonomi: Med midler fylkeskommunen til enhver
legger inn i samarbeidet

3. Samarbeid på kulturområdet gjennom Støtte opp under GO-samarbeidets satsinger
internasjonale arenaer som GO-samarbeidet, innen kultur og reiseliv og AERs underkomiteer
Assembly of European Regions (AER) og Den hvor kultur er tema.
Skandinaviske Arena Økonomi: Med midler fylkeskommunen til enhver

tid legger inn i samarbeidet

4. Internasjonalt kultursamarbeid Initiere og følge opp aktuelle interregprogram
Det er etablert samarbeidsmodeller med bruk av Økonomi: Med midler fylkeskommunen til enhver
samtidskunst knyttet til E6-korridoren mellom legger inn i samarbeidet
Halland, Västra Götalandslän, Akershus og 
Østfold fylkeskommune.
– «In Site»- knytter samtidskunst opp mot 
forhistoriske plasser langs E6. 
– «COINCO North» - «Kunst langs veg» -åpning 
av E6- i 2014 fra Göteborg til Akershus. 

Foto: Roderick Ewart/ Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv
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Strategi 8 
Prioriterte
samarbeidsområder med
sentrale myndigheter
Dialogen med sentrale myndigheter tar utgangs-
punkt i fylkesplanen. Hvilken form denne dialogen
bør ha, vil variere fra sak til sak. Felles er imidlertid
at dette gjelder tiltak som er av avgjørende betyd-
ning for østfoldsamfunnet og hvor sentrale myndig-
heter har hovedansvaret for iverksetting og gjen -
nomføring. 

• Statlig engasjement i kulturinstitusjonene 
i Østfold.
Staten må videreføre og øke sine bidrag til de
særlige satsningene i Østfold: Helhetlig satsing
på kunst basert på fylkesgalleriet Punkt Ø, Det
Norske Blåseensemblet, Østfold Teater og Den
kulturelle skolesekken.

• Statlig finansiering av kulturbygg og
kulturarenaer.
Det er viktig at staten legger opp til
budsjettposter i samsvar med behovene for
tilskudd til regionale kulturbygg og andre
kulturelle arenaer. Slike tilskudd bør
administreres av fylkeskommunen. Det kan
også være aktuelt for fylkeskommunen 
å avsette egne midler til investeringsformålet.

Innsatsområder
1. Punkt Ø – knutepunktsinstitusjon
Kunstinstitusjon innenfor formidling og visning av
samtidskunst. Drifter to kunstarenaer i Moss, Galleri
F15 og Momentum kunsthall.

Jevnfør beskrivelse under strategi 4 
innsatsområde 2.

2. Fredriksten Festning – nasjonal
institusjon 
Nasjonalt festningsverk og fylkestusenårssted.
Jevnfør beskrivelse under strategi 4 
innsatsområde 1.

3. Østfold Teater – 
landsdelsinstitusjon
Sentral for utvikling av scenekunst i Østfold. 
Utvikles til regionteater.

Jevnfør beskrivelse under strategi 3 
innsatsområde 1.

4. Det Norske Blåseensemble –
landsdelsinstitusjon
Stiftelse eid av Halden kommune og 
Østfold fylkeskommune.

Jevnfør strategi 3 innsatsområde 1 og 
strategi 4 innsatsområde 1.

5. Opera Østfold – 
landsdelsinstitusjon
Samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune 
og Østfold fylkeskommune.

Jevnfør strategi 4 innsatsområde 1.

Staten har funksjonsfordelingsprogram som gjelder
samarbeidsavtaler mellom regioner, kommuner og
aktører. Dette innebærer at det er inngått avtaler om
at institusjoner som ikke er rent statlige skal ha et
fylkesvis og kommunalt eierskap. Staten bidrar med
årlig driftsøkonomi gradert ut fra eierskapet. For 
nasjonale institusjoner så dekkes driftsbudsjettet
med 100 %. For landsdelsinstitusjoner så er 
fordelingen med 70 % fra stat og 30 % fra fylke og
kommuner. For knutepunktinstitusjoner er denne
fordelingen 60 % fra stat og 40 % fra fylke og 
kommuner.

Fredriksten Festning ivaretas og driftes som kultur-
minne med 100 % støtte fra staten. Tilrettelegging
og bruk som kulturarena står for fylkeskommunens,
kommunens og private aktørers kostnad.
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Innsatsområde Handlingsdel
1. Punkt Ø Kontakt med vertskommune, departement og stat for bedring av 
- knutepunktsinstitusjon driftsrammene

2. Fredriksten Festning Kontakt med vertskommune, departement og stat for bedring av 
– nasjonal institusjon driftsrammene

3. Østfold Teater Kontakt med vertskommune, departement og stat for bedring av 
– landsdelsinstitusjon driftsrammene

4. Det Norske Blåse Ensemble Kontakt med vertskommune, departement og stat for bedring av 
– landsdels- institusjon driftsrammene

5. Opera Østfold Kontakt med vertskommune, departement og stat for bedring av 
- landsdelinstitusjon driftsrammene

Foto: Wilse/ Norsk Folkemuseum
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Vedlegg
Vedtak i Fylkestinget 
17. juni 2010

PS 37/2010 Rullering av 
Regionalplan Kultur 2010 - 2013

Fylkesutvalgets innstilling:
1 Regionalplan Kultur 2010 – 2013 vedtas 
som framlagt.

2 Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille
plandokumentet etter politisk behandling. 
Begrepet «fyrtårn» er ikke lenger forbeholdt
rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor
dette ordet redigeres bort og erstattes med
beskrivende omtale som gir rom for ulike
institusjoner.

Saksordfører: Elisabeth Morfjord (KrF)

Fylkestingets behandling: 
Saksordfører: Elisabeth Morfjord (KrF)

Representanten Sindre Westerlund Mork (V)
framsatte følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt:

Fylkestinget viser til tidligere behandling av tilskudd
til NonStop-festivalen. Fylkestinget viser videre til
innsatsområde 4 under planens strategi 3, og ber
administrasjonen spesielt vurdere NonStop-festiva -
len som en slik satsing fra 2011.

Forslaget ble senere i debatten om gjort til et for-
slag som oversendes opplæring, kultur og helse-
komiteen til vurdering.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sindre Westerlund Morks tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt oversendt opplæring, kultur og
helsekomiteen til vurdering.

Fylkestingets vedtak 17.06.2010:
1 Regionalplan Kultur 2010 – 2013 vedtas som
framlagt.

2 Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille
plandokumentet etter politisk behandling.

Begrepet «fyrtårn» er ikke lenger forbeholdt
rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor
dette ordet redigeres bort og erstattes med
beskrivende omtale som gir rom for ulike
institusjoner.

Følgende forslag oversendes opplæring, kultur og
helsekomiteen til vurdering:

Fylkestinget viser til tidligere behandling av tilskudd
til NonStop-festivalen. Fylkestinget viser videre til
innsatsområde 4 under planens strategi 3, og ber
administrasjonen spesielt vurdere NonStop-festiva -
len som en slik satsing fra 2011.

Følgende hadde ordet i saken:
Elisabeth Morfjord, Sindre Westerlund Mork, 
Ove Virik Jørgensen, Gunnel Edfeldt og 
Inger-Christin Torp.
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